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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2017-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját, 1967. február 1-jén a 

budapesti Néprajzi Múzeum részeként, Falumúzeum Osztály néven létrejött a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum. A múzeum létrehozásának célja, hogy egy helyen épüljön fel egy Magyarország különböző 

népi építészeti tájegységeit reprezentáló műemléki lakó-, gazdasági- és ipari épületegyüttes, mely 

szabadtéri múzeumként látogatható.  

A Múzeum ötvenéves története számos múzeum- és társadalomtörténeti jelentőségű eseményben 

gazdag. Az alapvetően építészeti múzeumi indíttatás után formálódott a múzeum életmód-, majd 

társadalmi múzeummá. A Skanzen nyitott, szolgáltató múzeumi szerepe kapcsolja össze a tudományos 

kutatóhely és az agóra szerepet, így lesz az intézmény szolidáris és társadalmi múzeum. 

2017-ben több, az évfordulóhoz kapcsolódó esemény, kiállítás jött létre, amelyek jelentős része 2018-

ban is látogatható lesz. 

A Skanzen 50 programsorozathoz kapcsolódva a születésnap évében indult útjára a ROBOG A SKANZEN 

utazó kiállítás, amely újra végiglátogatja azokat a falvakat és településeket, ahonnan az elmúlt 

évtizedek során a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kerültek a vidéki Magyarország tárgyi és építészeti 

emlékei. A több évre (2017-2020) tervezett Robur-projektnek az első állomásai a Felső-Tiszavidék 

falvai: Kispalád, Botpalád, Uszka, Sonkád, Milota, Vámosoroszi, Mánd és Nemesborzova. Nem véletlen 

az első úti célok kiválasztása, hiszen ez a tájegység nyitotta meg kapuit először a nagyközönség előtt a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A múzeum digitálisan, szimbolikus formában szeretné visszaadni az 

adott közösségnek azt, amit kapott tőlük – építészeti felméréseket, rajzokat, fotókat, tárgyfotókat és 

néprajzi gyűjtéseket. Vannak települések, amelyekkel azóta is élő a múzeum kapcsolata, de vannak 

olyan helyek az országban, ahol elhalványultak a szálak. A Skanzen szeretné feléleszteni ezeket a 

kapcsolatokat, ami alapját képezné új gyűjtéseknek és kutatásoknak. A muzeológusok interjúkat 

készítenek, dokumentáljuk, hogy mi épült a múzeumba került épület helyén. A robogó Skanzen-busz a 

múltat a jövő generációjával köti össze. A Robur, a kelet-német buszgyártás gyöngyszeme, amely a 

hatvanas évek végén kezdte a magyar utakat koptatni, jó ismerőse lehet az idősebb korosztálynak. Az 

adott településről származó és visszavitt tárgyak kötetlen beszélgetést indíthatnak el múlt és jelen 

között. A digitális játékokkal – amit ennek a programnak a keretében fejlesztettünk – a jövő generáció 

érdeklődését szeretnék felkelteni a Skanzen iránt. A buszban elhelyezett tabletek mindegyikén a 

Skanzen nyolc tájegységéhez köthető játékos feladatokat oldhatnak meg a fiatalok. A buszt minden 

helyszínen a Skanzen munkatársai kísérik, akik a generációk közti kapcsolatok erősítését segítő 

foglalkozást kínálnak az érdeklődőknek.  Az interaktív játék témái kapcsolódnak az adott tájegység 

üzenetéhez, de nem azok feldolgozását segítik, hanem új ismeretek elsajátítására adnak lehetőséget 

az edutainment (szórakoztatva tanulás) folyamata által. 

A projekt a nagyközönség előtt augusztusban a Sziget Fesztiválon mutatkozott eb nagy sikerrel. 

Szeptember elején Budapesten egy sajtótájékoztató és kerekasztal beszélgetés keretében mutattuk be 

a sajtónak és a szakmai közönségnek. Majd elindult országjáró körútjára, melynek első állomásai az 

ország keleti szegletben Botpalád, Kispalád és Nemesborzova voltak. 



 

 

A program kidolgozója: Szigethy Zsófia, Sári Zsolt 

A kiállítás megvalósítói: Szigethy Zsófia, Kelemen Dániel, Hugyecsek Balázs és az Expounit Kft. 

A településekre vonatkozó gyűjteményi anyagok összeállítói: Percze-Folkmann  Nóra, Polák-Erdős 

Klára 

A tableten futó játékok megvalósítói: 

Grafikai tervezés, UI: 

Czémán Zsófi 

Cristina Grosan 

Játékok tervezése, fejlesztése:   

Csík-Kovács Zoltán 

Hajdu Gáspár 

Karasz Dániel 

Papp Gábor 

Samu Bence 

Hang: Nagy Ágoston 

 

Információk a programról: 

http://skanzen.hu/hu/a-skanzen/kutatasfejlesztes/robog-a-skanzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotók 

A Robur 

 

 

 



 

 

Részletek a Robur belső kialakításáról 

 

 



 

 

 

 



Részlet a számítógépes játékból: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Részlet az átadásra kerülő adatbázisokról 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Felhasználó! 

 

Az alábbi rövid leírással szeretnénk segíteni az adatbázis egyszerűbb 

felhasználásában.  

Ez az adatbázis a Szabadtéri Néprajzi Múzeum több gyűjteményének digitalizált 

tartalmait fogja össze, melyek valamilyen formában kötődnek az adott 

településhez, főként pedig a településről származó épületekhez, tárgyakhoz.  

A tartalmak elrendezése elsősorban saját gyűjteményi rendszerünk struktúráját, 

számozását követi, de a nagyobb adathalmazokat tematikusan is próbáltuk 

elrendezni a könnyebb kereshetőség érdekében. Így két mappát, és két HTML-es 

keresőrendszert hoztunk létre.  

1. Dokumentumtár tartalmai (mappa) 

2. Épületdokumentációk (mappa) 

3. Fotók és diák (HTML-rendszer) 

4. Műtárgyak (HTML-rendszer) 

Reméljük, hogy egy sokak által használható adatbázis jött létre, amelyben régi 

kincsekre lehet lelni. Kérjük, hogy ha felhasználja ezeket az adatokat, jelölje meg 

származási helyüket (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Adattár/ Fotótár/ 

Műtárgygyűjtemény és Leltári szám). 

 

Élményekben gazdag kutatást kívánnak: 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai    

 

   

 



 

 

 

  

 

 

DOKUMENTUMTÁR

Az első mappa a „Dokumentumtár 
tartalmai” vegyes néprajzi témájú 

dokumentumokat tartalmaz. 

Nyissa meg a „Dokumentumjegyék” 
excel-táblázatot. Itt a fejlécen 

tájékozódhat a tartalmakról, majd a 
fejléc legutolsó pontjában a 

„Megtekintés”-nél láthatja, hogy 
miként érheti el az adott fájlt.

ÉPÜLETDOKUMENTÁCIÓ

A második mappa a településről 
származó épületek dokumentációit 

tartalmazza.

Nyissa meg az „Épületdokumentációk” 
excel-táblázatot, itt a fejlécen 

tájékozódhat a tartalmakról, majd a 
fejléc legutolsó pontjában a 

„Megtekintés”-nél láthatja, hogy 
miként érheti el az adott fájlt.



 

 

 

 

 

FOTÓK

A "Fotók" ikonra kattintva 
megjelennek a képek, a képekre 

klikkelve pedig  különböző adatokat 
olvashatunk. Az ablak jobb oldalán 
felül egy szűrő segítségével lehet 

keresni a képek között. Amennyiben a 
képek leírásaira vagyunk kíváncsiak, 
úgy a "Fotójegyzék" ikonra érdemes 
kattintani. Itt a fejlécek címei szerint 
rendezhetünk, vagy kulcsszavakra is 

rákereshetünk.

MŰTÁRGYAK

A "Műtárgyak" ikonra kattintva 
megjelennek a tárgyak képei, a képre 

klikkelve pedig a különböző adatok. Az 
ablak jobb oldalán felül egy szűrő 

segítségével lehet keresni a tárgyak 
között. Amennyiben csak az adatokra 

vagyunk kíváncsiak, úgy a 
"Műtárgyjegyzék" ikonra érdemes 

kattintani. Itt a fejlécek címei szerint 
rendezhetünk, vagy kulcsszavakra is 

rákereshetünk.


